
Wegwijs in het landschap 
van patiënten- en 

mantelzorgverenigingen



Naomi De Bruyne, Steunpunt Mantelzorg

Peter Gielen, Trefpunt Zelfhulp

Raymond Thilemans, ervaringsdeskundige & lid
Vlaamse Parkinson Liga

SPREKERS



Mantelzorg in een
notendop



Mantelzorg is…

Zorgen voor een dierbare
Een affectieve band
Op geregelde basis
Niet als beroep
Niet als vrijwilliger



Mythes, dubbelzinnigheden of waarheden?

Mantelzorg en
vrijwilligerswerk: hetzelfde?
Je rol: ben je mantelzorger?
Of ben je ouder/ kind/
partner/ vriend/ buur/…?
Bestaat er zoiets als dé
mantelzorger?



Toch enkele algemene kenmerken

Onzichtbaar versus
onmisbaar
Alledaags versus
ongewoon
Tussen plichtsbesef,
liefde en loyaliteit



De 6 erkende verenigingen voor
mantelzorgers en gebruikers
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Wat doen we?

Informeren 
Waarderen en erkennen
Sensibi l iseren
Verbinden 
Belangenbehartiging 

1 .
2 .
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1. Informeren 

Digitale nieuwsbrieven
Papieren nieuwsbrieven en magazines
Brochures en andere publ icaties
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1. Informeren

Infosessies /  informatieve bijeenkomsten over
relevante thema’s:  tegemoetkomingen,
verlofstelsels ,  zelfzorg,  draagkracht versus
draaglast ,  dementie,  zorgvolmachten,
bewindvoering, rouw en verl ies … 

Individuele vragen via telefoon, email ,
Facebookchat,  …

 In een traject of losstaande vorming 
 In samenwerking met andere organisaties



2. Waarderen en erkennen

= Mantelzorg zichtbaar maken
Een attentie,  verwenmoment of bloemetje geven
Maar ook structurele erkenning in de zorg 
Dag van de Mantelzorg



3. Sensibiliseren

= het olievlekeffect:  mantelzorg op de kaart
zetten
Sensibil iseren van het brede publiek:
campagnes, media, … Ter gelegenheid van de
Dag van de Mantelzorg, maar ook doorheen het
jaar!
Sensibil iseren in de zorg- en welzijnssector
 o.a.  via opleiding voor beroepskrachten



4. Verbinden

Mantelzorgers samenbrengen in praatgroepen
/ mantelzorgcafés / lotgenotencontacten
Zorgzame buurten 



5. Belangenbehartiging

De stem van mantelzorger laten horen:  inspraak en
participatie van mantelzorgers st imuleren via
rechtstreekse part icipatie ,  maar ook via enquêtes,
focusgroepen/mantelzorgraden …
Vertegenwoordiging in Vlaamse,  federale ,  lokale of
bovenlokale overlegstructuren,  in eerstel i jnszones en
regionale zorgplatformen
Doel :  

opkomen voor de rechten van de mantelzorger 
het beleid motiveren om mantelzorgers nog sterker te
ondersteunen



Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Toegankeli jk maken van informatie:
www.mantelzorgers.be 
Bundelen van kennis & stimuleren van
kennisopbouw
Sensibil iseren en visievorming ondersteunen

1.

2.
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http://www.mantelzorgers.be/


De website
w w w . m a n t e l z o r g e r s . b e



Activiteiten



Draagkracht en draaglast bij mantelzorgers



Zorg dragen voor de mantelzorger



Draagkracht en draaglast



Aantrekken professionele hulp

Zorgbehoevende persoon wenst geen hulp of wil
zelfstandigheid niet opgeven
Weerstand bij  de mantelzorger
Hoge kostpri js
Toegankeli jkheidsproblemen
Gebrek aan kennis en informatie

Wat zijn drempels bij  het aantrekken van
professionele hulp?



Aantrekken professionele hulp

Geregistreerde mantelzorgers die intensief
zorgen, maken het MINST gebruik van
professionele zorg
Ook wanneer mantelzorger en zorgbehoevende
persoon/personen samenwonen, wordt er over
het algemeen minder gebruik gemaakt van
professionele zorg
→ Nochtans meest belaste mantelzorgers! 



Gebruik en beleving van professionele zorg

Aanwezigheid van professionele hulp kan
ondersteunend zijn,  tegelijkertijd kan hulp ook
extra stress opleveren = STEUNPARADOX  (De
Koker, 2018)  
Uit kwalitatief onderzoek (De Koker,  2018) bli jkt
dat mantelzorgers verschillende negatieve
gevolgen associëren met hulp: inboeten op
privacy, stress door regeltaken, … 
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Wat verwachten mantelzorgers van
professionals?

83 % van de mantelzorgers verwacht dat
hulpverleners met hen afstemmen welke hulp
wordt geboden
69 % verwacht dat hulpverleners rekening
houden met hun noden en behoeften
69 % verwacht dat hulpverleners gepaste
ondersteuning kunnen bieden

Uit enquête HoGent ‘Zicht op Mantelzorg’ ,  2011-
2012 bli jkt dat:
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Wat verwachten mantelzorgers van
professionals?

65 % verwacht dat hulpverleners signalen van
overbelasting opvangen
45 % verwacht dat hulpverleners regelmatig
vragen hoe het met hen gaat
 40 % vindt het moeili jk om de eigen noden te
bespreken met hulpverleners
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De zorgdriehoek

Mantelzorger(s)

Zorgvrager

Beroepskracht



Samenspraakfiche als instrument om
triadisch te werken

Zorgt ervoor dat je weet wat iedereen wil  en
nodig heeft
Toont hoe iedereen de zorgsituatie ervaart
Leidt tot nieuwe ideeën of  oplossingen
Zorgt voor een goede verdel ing van de taken
Stimuleert  een gesprek,  nu en in de toekomst

DOEL = communicatie over de zorg
verbeteren en samenwerking sterker te
maken



Meer weten?



Zelfhulpgroepen en
patiëntenverenigingen

in vogelvlucht

Peter Gielen – Trefpunt Zelfhulp vzw
22/10/2022





Het zelfhulplandschap
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Zelfhulpinitiatieven (organisaties en groepen)
Vlaanderen: 473 = ± 1400 zelfstandige
“groepen” (inventaris TZ)
Wallonië: 212 (inventaris UNMS) 630 groepen
Oostkantons: 9 (inventaris PR&T)

Patiëntenverenigingen
Vlaanderen: 259 (123 “aandoeningen”)
Wallonië: 145
Oostkantons: 8

 





 Hoofdkenmerken

Zeer grote verscheidenheid
grote, gestructureerde groepen /
organisaties
met of zonder betaalde medewerkers
kleine, informele, lokale initiatieven
“schemerzone”

“Van en voor patiënten en/of rechtstreeks
betrokkenen”
Actief rond een specifieke, ernstige,
langdurige aandoening / problemen

vaak voorkomend > zeldzaam > zeer
zeldzaam
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Aantal leden %
1-50 31
51-100 19
101-150 9
151-200 8
201-250 4
251-300 1
301-350 3
351-400 3
401-450 2
451-500 3
501-1000 10
> 1000 8

totaal 100
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Waarom wenden mensen zich tot een zhg?

Niet voor akkefietjes; wel omwille van confrontatie met een
ingrijpende “gebeurtenis”
Om vervreemding en controleverlies tegen te gaan
Op zoek naar veiligheid en erkenning
Omwille van concrete motieven 

informatie
praktische hulp
om een verslaving te overwinnen
samen revalideren
… 
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Activiteiten van zhg en
patiëntenverenigingen

Lotgenotencontact Praktische hulp

Sociale contacten Belangenbehartiging

Informatie



1. Lotgenotencontact 
Om anderen te
ontmoeten die in
dezelfde situatie zitten
Om ervaringen en
belevingen te delen
Om herkenning en
erkenning te vinden
Om steun te krijgen
Om van elkaar leren
Om inspirerende
voorbeelden te vinden

Waarom? 



2. Informatie 
Nood aan klare taal, niet
alleen maar jargontaal
(bijv. medische termen)
Overvloed aan info: wat
is betrouwbaar, correct
en recent?
Info over álle aspecten
van de problematiek
Info steunt op
ervaringen van
lotgenoten
Alternatieve oplossingen
i.p.v. een toverformule

Waarom? 



3. Praktische hulp 
Praktische tips om het
dagelijks leven
eenvoudiger te maken
Ter beschikking stellen
van/ informeren over
hulpmiddelen
Doorverwijzen naar de
juiste instanties
Regelgeving
Tegemoetkomingen

 



4. Sociale contacten 
Sociaal netwerk
Wij-gevoel
Geborgenheid en
vertrouwdheid
Eenzaamheid
…

 



5. Belangenverdediging Sensibilisering en
doorbreken van taboes
Kwaliteit en
menselijkheid van de
zorg
Wetgeving
Participatie
…



Verschil met professionele hulp? 



Samenwerken met zhg / patiëntenverenigingen
Doorverwijzen naar zhg / patiëntenverenigingen

Waarom ? 

Aanvullende vorm van hulpverlening en informatie
Professionele kennis verrijken met ervaringskennis
Omwille van de effecten op therapietrouw, coping &
herstel, preventie, reintegratie, …
Patiënten-/cliëntenperspectief centraal
Als klankbord/partner/deelnemer bij veranderingen,
participatietrajecten, onderzoeksprojecten, …
…
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Zelfhulpgroepen /
patiëntenverenigingen
vinden

www.zelfhulp.be



Trefpunt Zelfhulp vzw
www.zelfhulp.be
trefpunt.zelfhulp@kuleuven.be
016 23 65 07 

Peter Gielen
peter.gielen@kuleuven.be
016 32 31 58 



S P R E K E R :  R A Y M O N D  T H I L E M A N S





MIJN VERHAAL



D I T  F I L M P J E  T O O N T  A A N  H O E  B E L A N G R I J K  D E
C O N T A C T G R O E P E N  Z I J N :  



PARKITANGO



CONTACT 

ANTWERPEN STAD 
Huizeke van Nazareth 
Sint-Antoniusstraat 20, 2000 Antwerpen

Nottebohm 
Briantstraat 2, 2000 Antwerpen

EDEGEM
WZC Immaculata 'de appel'
Oude Godstraat 120, 2750 Edegem 

SCHOTEN
Dienstencentrum het Dorp
Jozef Van Craenstraat 1, 2900 Schoten 

PARKITANGO
Te Ekeren, Malle en Edegem

www.parkinsonliga.be 
ray.thilemans@parkinsonliga.be



CONTACTINFORMATIE
info@elzacentrum.be
www.elzacentrum.be 

         

Schrijf je in voor
 de nieuwsbrief!

         


